
 الرحيم الرحمن هللا بسم

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن ال تَْشعُُروَن()  َوال تَقُولُوا لَِمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل هللاه
 (154)البقرة:

 
 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صاحب السمو فخامة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة  /إلى

و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو حكام )حفظه هللا ورعاه(، ونائبه سم

األبطال، وإلى جميع أهلنا وشعبنا اإلماراتي  البررة اإلمارات العربية المتحدة، وذوي الشهداء

 العربي الشقيق.

 ِرَجاِل الطهِرْيقَِة النهْقَشبَْنِديهةِ  َجْيشِ  قيادةمن/ 

الةُ  يِّ َوَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه َوالتهابِِعْيَن  الَحْمُد هللِ َربِّ الَعالَِمْيَن والصه ٍد النهبِيِّ األمِّ والسهالُم َعلَى سيِِّدنَا ُمَحمه

 وَمْن تّبَِعهُْم بِإِْحَساٍن إلَى يَْوِم الدهْينِ 

 وبعد:

ة من جنود الجيش وبالغ الرضا بمقاديره نبأ استشهاد كوكبتعالى بعظيم اإليمان باهلل تلقينا 

والذود  ، وهم يؤدون واجبهم المقدس في مواجهة قوى الشر المجوسيةالبطل عربياإلماراتي ال

، جنبا إلى عن حياض الحق والعقيدة اإليمانية ومقدسات أمتنا العربية واإلسالمية وتراثها المجيد

السعوديهة الذي تقوده المملكة العربية  جنب مع إخوانهم األصالء في التحالف العربي الميمون

يادي اإلرهاب أوالقضاء على أحد أذرع و ،اإلرهاب اإليراني التوسعي العنصري الطائفيلمواجهة 

نقاذ شعبه اآلمن إوالشقيق دعم الشرعية في اليمن و ،في الخليج العربي والمنطقة الصفوي

هذه الكوكبة من الرجال  ، وإن استشهادهالمجوسية المستقر من هاوية الفتنة الطائفية العنصرية

اإلمارات العربية المتحدة دولة له دالالته العظيمة في أصالة على األراضي اليمنية العربية  بطالاأل

بكل عربي أصيل، بهم و، وهذا هو الالئق قيادةً وشعبا؛ إذ انتخوا ألمتهم ودافعوا عن قضيتها

عنوانا مشرفا ألمتنا ورمزا للتضامن  وستبقى هذه التضحيات العظيمة لهؤالء الشهداء األبرار

 العربي الذي يصبو إليه أبناء أمتنا.

أشقائنا في جانب إذ نعلن دعمنا ووقوفنا إلى  ِرَجاِل الطهِرْيقَِة النهْقَشبَْنِديهةِ  َجْيشِ جيشكم إننا في 

نتقدم بالتعازي الكبيرة والمشاعر األخوية الصادقة إلى دولة اإلمارات التحالف العربي الميمون، 

أن الكريم ي عهد وحكاما وشعبا وذوي الضحايا األبرار، ونسأل هللا العربية المتحدة رئيسا وول

وإن هلل ما أخذ ، علىجنته األ فردوسويسكنهم بواسع رحمته وعميم لطفه،  برارالشهداء األ يتغمد

 .الحمد هلل رب العالمين، ووإن له ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، وإنا هلل وإنا إليه راجعون

 
 قيادة

 اِل الطهِرْيقَِة النهْقَشبَْنِديهةِ ِرجَ  َجْيشِ 
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